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Λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 5 του ΦΕΚ 3049/Β/23-9-2106 που αφορά στο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την εκπαίδευση Προσφύγων, σύμφωνα με το οποίο 

για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας προβλέπονται, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, 

τέσσερις (4) ώρες ανά εβδομάδα στην Α/θμια εισηγούμαστε τα εξής: 

 

1. 1η Τάξη ΔΥΕΠ (με μαθητές ηλικίας αντίστοιχης της Α’ - Β’ τάξης του Δημοτικού 

σχολείου) 

Στην πρώτη τάξη των ΔΥΕΠ μπορεί να αξιοποιηθεί το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, τα 

συνακόλουθα ενδεικτικά αναλυτικά προγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό που 

χρησιμοποιείται από τη φετινή σχολική χρονιά (2016-17) σε όλα τα σχολεία της χώρας. Το 

παραπάνω πρόγραμμα και το αντίστοιχο υλικό έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του 

«Προγράμματος Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΠΕΑΠ), το οποίο 

απευθύνεται σε παιδιά με αναδυόμενο σχολικό γραμματισμό στη μητρική τους γλώσσα και 

στοχεύει στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων μέσω μιας ξένης γλώσσας. 

Επικεντρώνεται στη διαφοροποιημένη, συνεργατική μάθηση μέσα από κατάλληλες για την 

ηλικία δραστηριότητες που επιδιώκουν την αφύπνιση της δημιουργικής έκφρασης του 

παιδιού.  

Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΕΑΠ καθώς και το σχετικό υλικό (Alpha English & 

Beta English) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (www.iep.edu.gr → Ξένες Γλώσσες → 

Αγγλικά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού & Εκπαιδευτικό Υλικό). 

To εκπαιδευτικό υλικό για την πρώτη τάξη των ΔΥΕΠ (Α’ - Β’ Δημοτικού) 

περιλαμβάνει έντυπους φακέλους για τον εκπαιδευτικό και προβλέπεται για χρήση στην 

τάξη. Δεν διανέμεται στους μαθητές αφού δεν τους ανατίθεται κατ’ οίκον εργασία.  

Κάθε φάκελος περιλαμβάνει: 

 Φύλλα με έγχρωμες εικόνες που αποτελούν ερεθίσματα για γλωσσική παραγωγή 

 Φύλλα εργασίας για τους μικρούς μαθητές  

 Ηχητικό υλικό με ρίμες, τραγουδάκια, σύντομους διαλόγους 

 Τεύχος του Εκπαιδευτικού (με λεπτομερείς οδηγίες για την αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή ενδεικτικών σχεδίων μαθημάτων, καθώς και 

παραπομπές σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες).  

Οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό στην 

ψηφιακή του μορφή ή να το εκτυπώσουν για τις ανάγκες της διδασκαλίας. 

 

2.  2η τάξη ΔΥΕΠ (Γ΄- Δ΄ Δημοτικού) & 3η τάξη ΔΥΕΠ (Ε΄ - ΣΤ’ Δημοτικού) 

Στην 2η και 3η τάξη των ΔΥΕΠ μπορούν να αξιοποιηθούν το Magic Book 1 και Magic 

Book 2 αντίστοιχα, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΑΠ, και τα οποία 

αποτελούνται από (α) student’s book, (β) workbook, (γ) CD (με διαλόγους, τραγουδάκια και 

ρίμες), και (δ) teacher’s book (με λεπτομερείς οδηγίες για την αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού).  

Και τα δύο παραπάνω εγχειρίδια με το συνοδευτικό τους υλικό είναι προσβάσιμα 

και σε ψηφιακή μορφή, στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (www.iep.edu.gr → Ξένες Γλώσσες → 

Εκπαιδευτικό Υλικό). 

 

 

 

http://www.iep.edu.gr/
http://www.iep.edu.gr/
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ 

ΤΗΣ: 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  

ΥΛΙΚΟ/ ΒΙΒΛΙΟ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1η τάξη ΔΥΕΠ 

(Α & Β 

Δημοτικού) 

ΥΛΙΚΟ ΠΕΑΠ  Alpha English & Beta English: Εκπαιδευτικό 

υλικό για την Α’ και τη Β’ Δημοτικού 

http://www.iep.edu.gr → Ξένες Γλώσσες → 

Αγγλικά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού & 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

2η τάξη ΔΥΕΠ 

(Γ & Δ 

Δημοτικού) 

MAGIC BOOK 1 (α) student’s book, (β) workbook, (γ) CD (με 

διαλόγους, τραγουδάκια και ρίμες), (δ) teacher’s 

book (με λεπτομερείς οδηγίες για την 

αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού).  

http://www.iep.edu.gr → Ξένες Γλώσσες → 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

3η τάξη ΔΥΕΠ 

(Ε & ΣΤ 

Δημοτικού) 

MAGIC BOOK 2 (α) student’s book, (β) workbook, (γ) CD (με 

διαλόγους, τραγουδάκια και ρίμες), (δ) teacher’s 

book (με λεπτομερείς οδηγίες για την 

αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού).  

http://www.iep.edu.gr → Ξένες Γλώσσες → 

Εκπαιδευτικό Υλικό 
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